
KRM.0012.0058.2017
D2018.02.01616

Protokół nr 0012.1.61.2017 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej Kalisza,
które odbyło się 29 maja 2017 roku.

***************************************************************************
Obecni na posiedzeniu wg listy obecności dołączonej do niniejszego protokołu.

***************************************************************************

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z kontroli realizacji w 2016 roku wydatków budżetu Kalisza -

Miasta na prawach powiatu. 
4. Sprawozdanie  z  kontroli  sprawozdań  finansowych  sporządzonych  na  dzień

31 grudnia 2016 roku.
5. Projekt  uchwały w sprawie zatwierdzenia  sprawozdania finansowego Miasta

Kalisza za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
6. Przyjęcie  wniosku  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  udzielenie

absolutorium Prezydenta Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Kalisza –
Miasta na prawach powiatu za 2016 rok. 

7. Projekt uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja
2017 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta
Kalisza za 2016 rok. 

8. Korespondencja.
 Pismo  Wydziału  Gospodarowania  Mieniem  z  dnia  26  kwietnia  2017  roku

w  sprawie  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  do  udziału
w przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Pogodnej,
przy ul. Szczypiornickiej, oraz przy ul. Radosnej. 

 Pismo  w  sprawie  delegowania  przedstawiciela  Komisji  Rewizyjnej  Rady
Miejskiej Kalisza do udziału w przetargu na sprzedaż udziału na 24 576 części
w nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Mikołaja Kopernika 17.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie posiedzenia. 

*********************************************************************

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia  posiedzenia  dokonał  Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  Dariusz  Witoń,
który powitał wszystkich serdecznie.
Ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.
Porządek obrad został jednomyślnie przyjęty ( 5 osób za, 5 obecnych).



Ad.3. Sprawozdanie z kontroli realizacji w 2016 roku wydatków budżetu Kalisza
-  Miasta na prawach powiatu. 
Głos  w  tym  punkcie  zabrał  radny  Tadeusz  Skarżyński,  który  przedstawił  punkty,
w których pojawiły się poprawki dokonane przez niego.  
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 5 osób za (5 obecnych).
Ad.4. Sprawozdanie z kontroli sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień
31 grudnia 2016 roku.
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 5 osób za (5 obecnych). 
Ad.5.  Projekt  uchwały  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
Miasta Kalisza za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016
rok. 
Głos zabrała pani Skarbnik, Irena Sawicka, która omówiła sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok. Projekt tej uchwały jest
niezbędny  do  dalszego  przygotowania  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  o  udzielenie
absolutorium dla Prezydenta Grzegorza Sapińskiego. Wniosek ten następnie zostanie
przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej, a dalej w oparciu o wniosek i uchwałę
w sprawie udzielenia absolutorium. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 5 osób za (5 obecnych). 
Ad.6.  Przyjęcie  wniosku  do  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  udzielenie
absolutorium Prezydenta Miasta Kalisza z tytułu wykonania budżetu Kalisz –
Miasta na prawach powiatu za 2016 rok. 
Przewodniczący  Dariusz  Witoń  wyjaśnił,  że  Komisja  musi  teraz  odczytać  opinię
przygotowaną na podstawie przeprowadzonych wcześniej kontroli.  Opinię odczytali
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Witoń i Skarbnik Pani Irena Sawicka. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 7 osób za (7 obecnych).
Ad.7. Projekt uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 maja
2017 roku w sprawie wniosku o udzielenie  absolutorium Prezydentowi Miasta
Kalisza za 2016 rok. 
Projekt uchwały odczytał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Witoń. 
Wobec braku pytań przystąpiono do głosowania: 7 osób za (7 obecnych).
Ad.8. Korespondencja:
 pismo  WGM.TO.722410-0033/10,  D2017.04.02014  z  dnia  26.04.2017  r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
do  udziału  w  przetargu  na  sprzedaż  nieruchomości  położonych  w  Kaliszu
przy  ul.  Pogodnej,  ul.  Szczypiornickiej,  ul.  Radosnej  –  12.06.2017 r.  (pon.)  godz.
10.00,
Nie wydelegowano przedstawiciela. 
 pismo  WGM.6840.01.0043.2015.KŻ,  D2017.04.00940  z  dnia  4.05.2017  r.
w sprawie delegowania przedstawiciela Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kalisza
do  udziału  w  przetargu  na  sprzedaż  udziału  810/24576  części  w  nieruchomości
położonej w Kaliszu przy ul. Mikołaja Kopernika 17 – 20.06.2017 r. (wt.) godz. 10.00,
s. 36 Ratusz, (wcześniej 13.06.2017 r. spotkanie komisji przetargowej – pok. 60, III p.
Ratusz).
Ad.9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Przewodniczący Komisji zaproponował zmianę terminu kolejnego posiedzenia komisji
na 20 czerwca 2017 roku o godz: 10:00.



Ad.10. Zamknięcie posiedzenia. 
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Protokołowała: Przewodniczący
Agnieszka Szczypkowska /-/         Komisji Rewizyjnej 
29.05.2017 r.               Rady Miejskiej Kalisza

Dariusz Witoń /-/


